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Болничен на служител без трудов стаж 

Добавяне на болничен лист, когато служителят  няма необходимия осигурителен 

стаж за ползване на обезщетение за временна нетрудоспособност 

 

За служител, който не няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж с право на 

обезщетение за временна нетрудоспособност, отсъствието по болничен лист се въвежда с 
разплащателно перо със следните параметри: 

 

 
 
Съгласно Писмото на НОИ от 17.02.2016 г. за изплащане на трите дни за сметка на 
работодател при липса на стаж, работодателят решава дали да изплати трите дни или 
не. 

I. Въвеждане на отсъствието, когато трите дни за сметка на работодателя ще 

бъдат изплатени. 

Отсъствието се въвежда с новосъздаденото разплащателно перо и в поле „Нач. месец“ 
се посочва месецът, за който се отнася отсъствието.  
 

 

https://www.omegasoft.bg/Novosti2016/Ukazanie_na_NOI_za_izplashtane_na_3_dni_ot_rabotodatel_za_slujitel_bez_staj.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2016/Ukazanie_na_NOI_za_izplashtane_na_3_dni_ot_rabotodatel_za_slujitel_bez_staj.pdf
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В този случай данните за Декларация образец 1 се подават в т. 16.A. “Дни във временна 
нетрудоспособност с възнаграждение от работодателя“.  
 

II. Въвеждане на отсъствието, когато трите дни за сметка на работодателя няма 

да бъдат изплатени. 

Отсъствието се въвежда с новосъздаденото разплащателно перо и в поле „Нач. месец“ 
се посочва „Продължение“. 

 

 
 

В този случай данните за Декларация образец 1 се подават в т. 16.4 “Дни без 
осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”. 
 
 

Според Указания на НОИ данните в т. 9 “Работни дни или работни часове през периода 
по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за 
които осигурителят изплаща възнаграждение” от Раздел I. „Удостоверявам следните 
обстоятелства“ на удостоверение, приложение № 9, когато лицето няма 6 месеца 
осигурителен стаж, се попълват както следва: 

 
1. В случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за 
придобиване право на парично обезщетение и не го придобива през периода по 
болничния лист, в т. 9 от удостоверението не се попълва броя на работните дни по 
календар, обхванати от периода по болничния лист, а се попълва само броя на 
работните дни или работните часове по чл. 40, ал. 5 от КСО, независимо дали по тях 
осигурителят ще изплати възнаграждение. 

Пример: Служител към началото на месеца има стаж 5 месеца и 12 дни. Представил 
е болничен лист за период от 08.11 до 12.11.2021 г. Отсъствието е въведено както 
следва: 
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Отразяването на данните в т.9 на Приложение 9,  са показани на фигурата по-долу:  

 

 

2. Когато лицето няма 6 месеца осигурителен стаж, но го придобива през периода 
по болничния лист, в т. 9 се попълва броя на работните дни или работните часове 
по чл. 40, ал. 5 от КСО (независимо дали по тях осигурителят ще изплати 
възнаграждение) и броя на работните дни или работните часове с право на парично 
обезщетение от средствата на ДОО, изчислени от деня, следващ датата на 
придобиване на стажа до края на периода по болничния лист 
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Пример: Служител към началото на месеца има стаж 5 месеца и 15 дни. Представил 
е болничен лист за период от 15.11 до 19.11.2021 г. Отсъствието е въведено както 
следва: 

 

Необходимият 6-месечен осигурителен стаж се придобива на 17.11. 

 

Отразяването на данните в т.9 на Приложение 9,  са показани на фигурата по-долу:  

 

 


